
Študenti vedia prekvapiť 

Keď sme na gymnáziu vypísali súťaž o naj – info leták o Modre v anglickom jazyku, 

nevedeli sme, aké príjemné prekvapenie nás od študentov čaká. 

Myšlienka sa zrodila vtedy, keď sme dostali pre študentov info letáky o Modre 

v slovenskom jazyku, aby lepšie poznali svoje mesto. A vtedy to prišlo. Čo tak vytvoriť 

pútavý leták o meste, v ktorom študujem tak, aby na prvý pohľad zaujal zahraničného 

turistu a ten by sa rozhodol pobudnúť tu dlhšie, prezrel si ponúkané pamiatky a spojil 

pobyt s gurmánskymi zážitkami. Veď táto téma je aj súčasťou maturitných zadaní 

z anglického jazyka. A naše mesto má naozaj čo ponúknuť. 

Študentov sme povzbudili ku kreativite a originalite, čo sa týka obsahu a vlastnej 

tvorby. Niektoré práce sú ručne maľované, iné upútajú tvarom, slovnými hračkami,  

grafickou úpravou a všetky dopĺňa výstižný text v AJ. Z množstva originálnych 

a zaujímavých prác nám bolo ťažko vybrať tri najlepšie. Rozhodli sme teda pre 

hlasovanie študentov aj zamestnancov našej školy. Z tohto hlasovania vzišli tieto 

umiestnenia.  

Za mladších žiakov 1. miesto - Barbora Gacíková Repčíková prima, 2.miesto - 

Jerguš Hollan prima, 3.miesto - Gréta Fedora Homzová tercia  a v kategórii starších 

žiakov 1.miesto - Ema Polakevičová kvarta, 2.miesto - Janina Martinéz kvinta, 3.miesto 

- Dávid Kajan kvarta. Som rada, že pribudli ďalšie ocenené práce z TIC a zároveň 

chcem poďakovať za záujem a spoluprácu TIC a mesta Modry,  o práce našich 

študentov. Vďaka patrí aj rodičom detí, ktorí im vytvorili vhodné zázemie a podporu.  

Naši mladí ľudia sú tvoriví, šikovní a dokážu vytvoriť  neočakávané a dobré diela, 

ak sa im na to dá príležitosť. Tento veľký potenciál mladých, ak bude správne 

usmernený, môže vyústiť  do spolupráce k vzájomnému prospechu, ale najmä k prospechu 

nášho mesta, ktoré je pre turistov také atraktívne. Je to ako s rastlinkou, ktorú 

zasadíme a staráme sa o ňu. Hoci dnes ešte úrodu nevidíme,  časom môže priniesť dobré 

ovocie. 

Hoci v namáhavej denno-dennej práci učiteľa so živým, často nepoddajným a  

svojským  materiálom, je  veľa stresujúcich momentov, sú aj situácie, ktoré učiteľovi 

dodajú nový dych a zadosťučinenie, že jeho námaha nie je márna. 

 

 

 RNDr.Elena Bencová, pedagóg na GKŠ v Modre. 


